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Goluchowski și România.
Astăcji avem înaintea nbstră un 

articol, pe care „ Voința Națională^ 
din BucurescI, organul de căpetenia 
al partidului liberal dela putere, l’a 
publicat în numerul seu de Marți 
18 (30) Iunie privitor la declarațiu- 
nile, ce le-a făcut contele Golu- 
chowski în delegațiuni, asupra rega
tului român și a evenimentelor din 
Orient.

împrejurarea, că vine așa târ
ziu a se ocupa cu aceste declara.- 
țiuni, despre carl dice, că „intere- 
seză în cel mai mare grad regatul 
român, atât în mod indirect, cât și 
în mod direct", o motivbză „Voința 
Națională", arătând, că de o lună 
de flile încbce pressa bucuresceană 
nu se mai ocupă decât de cestiunea 
Metropolitului-Primat. Constată, că 
în genere pressa română de dincolo 
nu s’a ocupat mai de loc de declara- 
țiunile ministrului de esterne austro- 
ungar.

Ocupându-se deci, în numerul 
seu de alaltă eri cu amintitele decla- 
rațiuni ale contelui Goluchowski, 
„Voința Națională" reasumâză cele 
ce le-a dls el cu privire la regatul 
român și apoi scrie următbrele:

Ministrul afacerilor străine aduce der 
un omagiu „înțelepoiunei și calităților de 
om de stat ale Suveranului nostru" „talen
telor cercurilor, cari ne guvernează" și 
„maturităței politice" a națiunei ndstre și 
oonetată, că România a ajuns „un element 
însemnat în grupul Statelor europene".

Nu putem decât să fim recunoscători 
contelui Goluohowski și se ne felicităm, pe 
noi, de acâstă dreptate, care ni-s’a dat, în- 
tr’un mod așa de eclatant înaintea Euro
pei. De sigur, că contele Goluchowski e oel 
mai bun judecător în acâstă privință, fiind
că, în timpul șederei sale de mai mulțl ani 
la noi, oa ministru al Austro-Ungariei în 
BucurescI, a putut să ounoscă bine și pe 
Regele nostru și pe guvernanții noștri, și 
națiunea română; d-sa a vădut personal 
munca nostră, „disposițiunile ndstre mari 

pentru cultura oocidentală" și, în ounos- 
cință de causă, deci, constată, că „din 
acest punct de vedere am atins o mare 
înălțime".

Contele Goluchowski mai afirmă, că 
relațiunile în statul nostru și monarchia 
Austro-Ungară „sunt din cele mai bune și 
din cele mai satisfăcătdre" și adaugă, că 
„e convins de tendința reciprocă — a Aus- 
„tro-Ungariei și a României — de a-le 
„asigura o durată lungă".

Etă cum ne apreciază și ce vederi 
exprimă ministrul conducător al politicei 
unuia din membri marcanțl ai triplei 
alianței.

Credem, că nu va fi în România de
cât un glas pentru a spune, că contele Go
luchowski apreoiâză drept starea de luorurl 
a statului român.

Vorbind mai departe despre pă
rerile contelui Goluchowski asupra 
constelației generale politice și în 
special asupra evenimentelor din 
Orient, „Voința Națională" arată, că 
ministrul de esterne austro-ungar 
nu-și ascunde punctele negre, cari 
au apărut în răsăritul Europei, dâr 
el constată, că cele petrecute pe te
ritoriul otoman n’au provocat o con- 
flagrațiă în Balcani, mulțămită „una
nimității procedeurilor tuturor pute
rilor semnatare".

In legătură cu espunerile con
telui Goluchowski relativ la aceste 
procedeuri, „Voința Națională" es- 
primă părerea, că și pe viitor va 
succede „unanimității" marilor pu
teri de-a împedeca isbucnirea con
flagrației. Acestă părere și-o înte
meiază pe espunerea situațiuuii po
litice, făcută de contele Goluchowski, 
din care resultă, că amendoue gru
pările politice ale marilor Puteri — 
adecă Tripla-alianță și Rusia cu Fran- 
cia — sunt de acord pentru menți
nerea statului quo în Orient. Incheiând 
„Voința Națională" cfice:

Regatul României, care șT-a desemnat 
drept misiune de a fi un element de pace 
și de civilisațiă în Orientul Europei, nu 
pote decât să se bucure de aceste consta

tări paoifice, făcute de un om de stat, a 
cărui autoritate nu pote fi contestată. Im
portanța acestor constatări e capitală pen
tru noi, stat tînăr, cari numai în mijlocul 
păcei generale vom pută urma calea de 
propășire și desvoltare a tuturor forțelor 
nostre intelectuale, materiale și eoonomice.

Din întrâga espunere, ce o face 
organul ministrului de esterne ro
mân relativ la declarațiile contelui 
Goluchowski, resultă numai una clar 
și neîndoios: mulțămirea, ce au pro- 
dus’o în cercurile guvernanților din 
România acele declarațiuni.

„Voința Națională" nu intră în 
discusiunea momentelor acelora, cari 
au determinat atitudinea politică a 
Regatului român și nu relevâză cu 
nici un cuvent cele ce în viitor ar 
pută esercita mai mult, ori mai pu
țin o înrîurire dăunătbre asupra 
mersului regulat și liniștit al des- 
voltării regatului român.

Mai ales nu amintesce de loc 
acea parte a importantelor declara
țiuni ale contelui Goluchowski ce 
privesce cestiunea națională română 
și despre care c[iarul nostru a făcut 
mențiune mai demult.

Ni-se pare, că reserva prea mare, 
ce și-o impune în cașul de față or
ganul ministrului de esterne român 
nu corespunde stărei și împrejură
rilor faptice din punctul de vedere 
chiar al intereselor specifice ale re
gatului român.

In afară de procedeurile Puteri
lor vecine în cestiunea orientală ar 
fi fost, credem, de un mare interes 
pentru noi Românii să cunbscem și 
păreiile ministrului de esterne ro
mân cu privire la acea parte a enun- 
ciărilor contelui Goluchowski, în 
care acesta tracteză despre „dificul
tățile", ce s’ar pute nasce pentru 
monarchia austro ungară prin „unele 
procedeuri,, din România în cestiu
nea națională.

CRONICA POLITICA.
— 20 funie.

E vorba, oa Ugron să mergă și la 
Neuplanta, oa să-și organiseze și acolo par
tid. Acâstă soire o aduce făia serbăsoă, 
„Zastava", oare spune tot-odată, oă cu 
ocasiunea vorbirei-program, Ugron se va 
pronunța și asupra cestiunei naționalităților, 
„deorece aoum a ajuns la convingerea, oă 
în Ungaria fiă-oare partid politic trebue 
să ț’nă oont de naționalități.“ Mai spune 
foia sârbă, că Ugron s’ar fi hotărit, de-a 
ti leal și fără reserve asounse față ou na
ționalitățile, ca astfel cu ajutorul lor să 
răstorne guvernul. Cine nu-1 ounosce pe 
Ugron, pote să crâdă în „lealitatea" lui 
față ou naționalitățile; der de sigur, oă 
oine-1 ounosce cât mai puțin va trebui să 
pufnâscă în rîs și numai la audul unor a- 
puoăturl de felul acesta.

*
In prevederea nouălor alegeri de de- 

putațl dietall, mișcările electorale au în
ceput să devină tot mai vii. Cea mai mare 
aotivitate o desvdltă, fără îndoâlă, „par
tida poporală". După informațiunile lui 
„M. H.“, acestă partidă e hotărîtă să jert- 
fâscă și sume însemnate de bani, acordând 
credite pentru acoperirea oheltuelilor la 
alegeri tuturor oandiaaților cu programul 
său, pe lângă anuități de 9’/2°/0. Aceeași 
foiă spune, că între Șerbi cele mai mari 
șanse le are partida lui Ugron. Ce-i mai 
mult, o foiă unguresoă spunea dilele tre
cute, că „partida poporală" a încercat să 
între în tratări cu Românii, dâr fără re- 
sultat. Cum, oând și cu cine și-ar fi în- 
ceroat norocul „partida poporală" față de 
Români, asta nu ni-o spunea foia ungurâscă. 
Probabil, oă vestea va fi fost luată numai 
din vânt.

*
Principele muntenegrean Nichița, oare 

a petreout în Belgrad patru (j'le. fiind pri
mit din partea „fraților săi Sârbi" din regat 
și a regelui lor în modul cel mai strălu
cit și mai sgomotos, a plecat alaltăerl din 
capitala sârbâscă, trecând direct la Viena, 
unde a făcut eri o visită de adio Majes- 
tății Sale Francisc Iosif. La plecare din 
Belgrad, Nichița a fost petrecut pănă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre votul universal.
Acum, când cestiunea Introdu - 

cerei sufragiului universal a început 
să preocupe și cercurile politice din 
monarchia nostră, aflăm potrivit a 
arăta aici ideile, ce le avea marele 
luptător al partidului republican 
francos Leon Gambetta asupra votu
lui universal. Discursul, ce publicăm 
mai jos, este un toast rostit la un 
banchet din Valence, pe care’l re
producem din colecțiunea „Modelelor 
de discursuri", adunate de d-1 Gh. 
Adamescu. Etă-1:

Am convingerea adâncă — și o spun 
cu mândria oe se cade unei convingeri 
statornicite printr’o îndelungată cugetare 
și experiență — am convingerea, că nu e 
mai de sâmă primejdie în politică afară 
de aceea de a pune prea mult în evidență 
personalitatea sa. De când am intrat în
tâia în arena politică și pănă astădl, am 
fost și, chiar deeă ași lovi pe unii seu pe 
alții, voi rămâne tot-dâuna dușmanul per

sonalităților excesive. Am cerut să am și, 
eu un loc în demoorație, oa s’o servesc 
nu ca s’o supun. (Aplause). Am cerut lo
cul meu pentru ca să pot, după cum judec 
și după cum socotesc, să pot ajuta politica 
ei de progres și de ridicare necontenită a 
oonsciinței.

Sciu, că sunt în rândurile democra
ției âmenl nerăbdători și zvăpăiațl, sciu 
că se află violențe și pasiuni alături cu un 
avânt generos, care îndemnă la sdrobirea 
obstacolelor, când ar fi forte simplu să 
înlături printr’o răbdare de câte-va luni.

Nicl-odată n’am călcat datoria de res
pect cătră înaintașii noștri și nicl-odată 
nu s’a audit dela mine — ori oâte îndem
nuri să fi avut — nu d’c vre-o vorbă de 
dojană, der niol măcar vre-o observațiune 
față de aceia caii, credincioși steagului, 
au înțeles altfel decât mine purtarea și 
interesele partidului republican. Nu, nici
odată !

Și pentru-ce? Pentru-că nu voiam 
nicl-odată să intrețiu disidențele și să ațâți 
controversele. Sunt, din potrivă, gata să le 
liniștesc și scițl pe ce cred eu, oă să înte- 
meiâză puterea mea în țâră și influența 

asupra spiritelor? Pe faptul că, orl-unde 
mă duo, caut paoea și unirea, fiind-oă aci 
este viitorul! (Aplause unanime și prelun
gite).

S’a dis adineauri: oând a trebuit oa Fran- 
cia să fiă refăcută, să fiă smulsă din ghiarele 
abusurilor, cari o sfășiau și din grămada de 
noroifi și de sânge, era nevoie de mâni 
puternice; era nevoie de omeni, cari să se 
repâză ca leii împotriva piedeoilor și, ex- 
punându-se să dispară, să lase posterității 
nu numai amintirea unor silințe sublime, 
dâr nisoe resultate positive de cari astădl 
ne buourăm în linisoe. Atunci era nevoe 
de acea generațiune de Titani*),  cari au 
întemeiat republioa împotriva Europei mo- 
narchioe, împotriva regilor aliațl, împotriva 
unui regim de patru-spre-deoe veacuri, îm
potriva unei apăsări, oare părea să fiă veol- 
nîcă. Da, atunci era nevoe de violență și 
de pasiune, cari nu admit calcul.

*) Uriași din mitologia grecă. S’au luptat 
cu Zeii.

Acești timpi eroici au treout; aoum e 
momentul să înloouim forța prin calcul, 
pentru-că avem în mână un instrument su
veran, care lipsea părinților noștri, avem 

votul universal. (Aplause și aclamărl pre
lungite)...

Când poporul a ajuns major, când 
este capabil să se pronunțe, întrebuința
rea forței și a violenței este o crimă și un 
atentat în contra patriei. De aceea, adre- 
sându-mă numai la națiune și la puterea 
de convingere, die: Stăpânul meu este po
porul; îl voiQ consulta și autoritatea lui 
se va impune, pentru-că este lege ceea-ce 
se exprimă prin votul universal. (Salve de 
aplause).

Votul universal s’a putut înșela câte 
odată când s’au făcut ou el numai simple 
încercări; dâr îndată ce a putut să func
ționeze în libertate, a fost destul instinc
tul de conservare, sentimentul dreptății și 
al egalității, pentru-oa să devie stăpân și, 
cu o înlesnire nepilduită, să sdrobâscă 
cele mai dibace intrigi, precum și tiră- 
niile oele mai viclene sâu oele mai mise- 
rabile.

Așa dâr de votul universal să ne ți- 
nem și să-l respectăm tot-dâuna. Aoum 
șâpte ani când a fost contra nostră, ata- 
catul-am noi, întorsu-ne-am împotrivă-i ?

Nici deoum. Am tjis atunci, și o re- 
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la gară de regele Alexandru, cu toți mi
niștrii sSi, de metropolitul Mihail, de Ris- 
ticl și de toți membrii corpului diploma
tic. La despărțile, Niohița a sărutat și 
îmbrățișat de mai multe-orl pe regele A- 
lexandru, de care s’a despărțit cu cuvin
tele: „La revedere în Cettinje!'1

Mișcări în contra congruei.
In contra regulărei congruei 

prin amestecul guvernului — după 
cum am amintit și cu altă ocasiune, 
__ s’a pornit o viuă mișcare în si
nul clerului catolic din Ungaria, care 
ia dimensiuni tot mai mari. Astfel în 
timpul mai nou districtul protopo- 
pesc al Hatvanului, din diecesa 
Vațului, a ținut la 17 Iunie n. o 
adunare anume în causa acesta, 
aducând un proiect de resoluțiune, 
în care se cp-0® între altele:

Clerul districtului protopopesc al 
Hatvanului, — abstrăgând dela tendința 
desfrânată a actualului guvern r. ung. de-a 
umili și persecuta religia și preoțimea ca
tolică — nu pote avâ nici cea mai mică 
încredere față cu ingerința nechiămată a 
unui astfel de guvern rău-voitor în aface
rile nostre domestice, precum este regula- 
rea congruei preoțescl, deore-ce după cele 
esperiaie este convinsă în sufletul seu, că acel 
guvern prin regularea congruei voesce se ajungă 
la un scop cu totul contrar de cel accentuat, 
— căci ținta lui nu este de-a îmbunătăți 
sortea materială a preoțimei vitreg do
tate, ci de-a se face stăpân asupra fondu
lui congruei și de-a confisca libertatea și 
independența nostră, care pănă acum a 
fost neatacabilă.

Der clerul distriotual aste străin față 
de modul contemplat de ministrul de culte 
asupra regulărei congruei și pentru aceea, 
căci — după studiarea ordinațiunei minis
teriale (de sub nr. 878—1896) constătă- 
tore din 57 §§-I — s’a convins, că din par
tea comitetului de supraveghiare al comi
tatului (în care figurâză și directorul de 
finanțe) ar fi espus la nouă șicanări, ba după 
cum se prevede în § 46, ar fi espus chiar 
și la persecuțiunl; cu deosebire însă se în- 
st-răinâză clerul față de ordinațiunea mi
nisterială pentru aceea, căci după punct 
4 și 6 din § 31 chiar dela început se face 
clerului o nedreptate strigătore la cer, de- 
cretându-se, că parochul nu pote conta la 
mai mult, decât 200 fi. pentru susținerea 
capelanului și câte 63 fi. pentru ținerea 
unui cal etc.

Pe basa acestor și altor motive, 
clerul din districtul amintit r6gă pe 
episcopul diecesan să facă a se re
gula cestiunea congruei în mod au
tonom, „cu eschiderea tuturor ele
mentelor dușmănose'1, luându-se ca 

tăijl putem privi în viitor cu 
tesoă, dâcă putem să nu 
nici o intrigă, dâcă putem 
declamațiunile, pricina este,

basă circulara clerului catolic (un
guresc) dela 17 Maid 1888 nr. 1613.

Am reprodus în adins acestea, 
pentru ca se se vadă, ce mari sunt 
temerile ivite din incidentul con
gruei chiar și în sînul unui cler, 
care în privința națională e cel mai 
deeăc|ut.

De-altmintrelea și Metropolitul 
din Agria, Dr. Samassa, a dat o 
circulară cătră clerul seu, în care 
impune acestuia, ca sS fiă cu cea 
mai mare precauțiue la darea fa- 
siunilor, ce li-se cer preoților prin 
circulara ministerială și în cașuri 
delicate sS câră informațiuni prin 
protopopii lor. îngrijirea metropo- 
litului Samassa pare a se referi mai 
ales la autonomiă, la dreptul de pa
tronat și la alte cestiuni bisericesc!, 
ce stau în legătură cu acestea.

Fire-ar 6re consult, mai între
băm odată, după atâtea nedumeriri 
ivite chiar în sînul romano-catoli- 
cilor, clerul bisericei române unite 
se se supună orbiș ordinațiunei mi
nisteriale privitbre la conscrirea ve
nitelor preoțesci, fără ca măcar se fi 
premers o discuții seridsă, prin care 
se i-se fi dat publicului român oca- 
siunea, de-a fi în clar cu cele ce se 
petrec ?

Moții la cerșit.
Bieții Moți au ajuns se cerșescă 

mila dușmanilor lor. Astfel „Erdelyi 
Hirad6a spune, că la redacțiunea 
lui s’a presentat erl, în 1 Iulie n. 
„o deputațiune valahă de mai mulțî 
membri“ din comunele Măgura, Mari- 
șei și Muntele - rece, cu rugarea, ca 
numita redacțiune s6 stărue în direc
țiunea, ca poporului din acele co
mune se ’i se lase dreptul de-a se 
folosi de păduri, după cum se folo- 
siau și înainte, er actualul sistem de 
exploatare din partea erarului se se 
sisteze.

Etă cum au presentat ei situa- 
țiunea înaintea redacțiunei lui „Er- 
delyi Hirad6“:

Poporațiunea din comunele amintite 
a trăit pănă acum din luorarea unor arti- 
cull industriali de lemne (oa oiubare etc.). 
Lemnulbrutîl cumpărau dela proprietarii de 
pădure cu prețuri mai oonvenabile; trecând 
în urmă, pădurile în proprietatea erarului, 
lucrurile au rămas tot în starea de mai 
înainte cât-va timp. In timpul acesta omenii 
puteau să-și plătescă dările regulat, duceau 
o viâță muncitore, morală și datorințele oe- 
tățenescl și-le împliniau ou oredință.

Dâr lucrurile s’au schimbat. Erarul, 
pe cuvânt de a esploata pădurile sistema
tic și de a-șl îmulți venitele, le-a predat 

ranitatea poporului; între mine și amicii 
mei sunt deosebiri de formă, cari pot să 
ne despartă, dâr va fi tot dăuna un srbi- 
triu, oare să ne împace: principiile și in
teresele republicans. (Aprobări unanime).

In acostă țâră supusă lung despotis- 
murilor de tote felurile, dela despotismul 
consciinței pănă la despotismul administra
ției, trebue să cuoeresol spiritele prin auto- 
toritatea rațiunii și a convingerii, prin 
vorbe și prin fapte, prin stăruință și prin 
răbdare. Nicl-odată nu voi părăsi acâstă 
teorie. Cunosc bine Francia și cred, că 
pentru a asigura viitorul partidului repu
blican, pentru a-1 întemeia pe temelii sta
tornice, pentru a-1 face să capete rădăcini, 
ce nu vor pute fi smuise, — trebue se fim 
nu de opiniunea unui partid, ci de opiniu- 
nea Franciei. (Salve de aplause).

Față de o asemeneateorie, se poteproduce 
orl-ce inițiativă, orl-oe energiă individuală,ori 
oe îndrăsnelă. Tote sunt examinate, disoutate, 
cum este legea guvernelor demooratice, 
oarl voesc spirite libere, emancipate, dâr 
trebue regulă și măsură și un guvern tre
bue să se oonducă după opiniunea ce re
sults din direcțiunea generală a spiri
telor.

firmei „Neusohlos și fiu“, care are un fe
răstrău cu vapor la Someșul rece. Firma 
acesta consumă la an 15—20,000 metri cu
bici și plătesce erarului de fiă-care metru 
cubic câte 2 fi. In acest preț însă este 
cuprins și transportul, care costă 80 cr. și 
astfel erarul primesce numai 1 fl. 20 cr.

înainte însă erarul era mai profitat, 
căci vindea lemne de oalitate mai slabă, pe 
cari poporul totuși le plătea mai scump de
cât firma jupanului; pe lângă asta mai era 
și avantagiul, că pădurile nu erau estir- 
pate, pe când cu sistema actuală peste 10 
—15 ani pădurile vor fi nimicite.

Astfel cei 4 — 5000 locuitori ai comu
nelor de mai sus, cari trăiau din lucrarea 
lemnelor cumpărate din pădure, fnnd-că 
acum nu mai capătă lemne nici pentru 
bani, nu mai pot trăi, din 41 întră
în datorii, își vând tot ce au și ajung cer- 
șitorl.

Acesta e situațiunea. Redacțiu
nea foiei unguresci a dat deputațiu- 
nei sfatul, se se adreseze printr’o 
petiția cătră ministrul de agricul
tură și, eventual, se trimită o depu
tațiune mai mare la Budapesta.

Reu trebue că stau bieții Moți, 
dâcă au ajuns se cerșâscă îndurare 
chiar dela acei șoviniștl, cari nicl-o
dată n ’au cunoscut îndurare față 
de ei.

SCmaLE SJHLO.
— 20 Iunie.

Majestatea Sii moi arohul nostru a 
plecat alaltăerl din Viena ia Isc'nl, unde 
va petrece pănă la 24 August. Sosirea 
părechei imperiale rusesel la Viena se așteptă 
pe la finea lui August, în oare timp mo- 
narchul se va reîntdroe în Viena, âr după 
acea în curând va pleca la marele mane
vre diu Bosnia.

—o—
Sir Donald Mackenzie Wallace, di

rectorul politic al diarului „Times11 din 
Londra, reîntorcendu-se din Rusia, unde a 
asistat la festivitățile de încoronare dela 
Moscva, a petrecut scurt timp și în Ro
mânia. La BucurescI distinsul diarist an
gles a avut întâlnire cu dirferite notabili
tăți din cercurile politice române. Dela 
BucurescI a mers la Sinaia unde a petrecut 
câte-va dile. Aflându-se pe același timp 
proprietarul și directorul foiei nostre d-1 
Dr. Aurel Mureșianu în România, d-sa a 
avut la Sinaia o convorbire cu d-1 Macken
zie, care a dorit să ia informațiuni mai 
ales cu privire la situațiunea Românilor 
din Transilvania și Ungaria. Astătp, Joi, 
cu trenul accelerat dela două ore d-1 Macken- 

I zie a trecut pe la gara nâstră mergând la 
Sibiiu, unde va petrece o (fi-

— o —

Etă principiile mele în ce privesce 
guvernul...

Der înainte de orl-ce trebue se men
ținem unirea, în voie la între tote fraoțiu- 
nile partidului republican. Putem discuta, 
dâr în <fiua acțiunii să ne supunem unei 
regule comune, căci laurii isbendii se cu
leg numai de armatele disciplinate! (Apro
bări/.

Ca încheiare îmi permit să ridic și eu 
un toast... Avem aci <4e*nostră  supremă. 
(Arată bustul Republicei). Ea este imagi
nea Franciei sub înfățișarea Republicei 
francese.

pet, că numai lui trebuia să ne adresăm, 
străbătând Francia, mergând pănă în co
libe, ca să faoem să pătrundă în tote su
fletele adevăratele principii pentru reîn- 
temeiarea patriei. Am adaus atunol, că va 
veni o cji când acest vot universal, care 
se pronunțase într’o c|i nenorocită, va pune 
tote la locul lor, ne va aduce erășl la 
cârmă și în condițiunl, cari să nu mai dee 
nimeni voe a contesta titlurile vostre și a 
vă împiedeoa acțiunea vostră.

Am făcut aoâstă probă. Și, decă as- 
linisce sutie

ne temem de 
nesocoti tote 
că votul uni

versal s’a întors la noi și s’a stabilit con
vingerea că, dând puterea în mâna unuia 
se pierde patria, dându-o în mâna câtor-va 
se pierde libertatea, deci guvern bun pote 
fi numai pentru națiunile hotărîte să se 
guverne singure, finirea nostră și deplina 
nostră înțelegere vine de acolo, că recu- 
noscem un singur stăpân legitim și acest 
stăpân este poporul! (Aclamațiuni și aplause 
prelungite)...

Intre noi și adversarii noștri este o 
prăpastiă, care nu se pote sări: este suve-

Să închinăm dâr pentru acâstă repu- 
clică. Să luptăm, ca să fiă înzestrată cu in- 
stituțiunile, pe oarl le dorim și atunci com
parație nu se va mai putea face nici în 
trecut nici în present. Ne vom înfățișa 
lumii, ca un popor oare, păstrând tradițiu- 
nile cele mai vechi, va adauga cea mai 
înaltă oultură intelectuală, gustul cel mai 
delicat, literatura cea mai nobilă și care 
va da lumii un spectaool fără păreche: 
va fi înflorirea elitei omenirii! (Aplause 
entusiaste. Strigăte: Trăescă Republica!).

D-1 Take Ioneseu, a căruia ospe a 
fost în Sinaia, d’aristul englez Sir Donald 
Mackenzie Wallaoe, a venit cu trenul de 
ac}l în societatea acestuia pănă la Brașov, 
aude s’a oprit timp de două 6re, .visitând 
între altele școlele oentrale române și bi
serica sf. Nicolae din Scheiu. De aici a 
plecat la Nou, de unde deseră se va re- 
întorce la Sinaia.

—o—
Renegații din Haidu-Doroy la Pri

matele. Deputațiunea renegaților din Hajdu- 
Dorog, care a colindat Sâmbăta trecută ne 
la miniștrii din Budapesta în causa înfiin- 
țărei uuui episoopat ungureso, s’a dus dela 
Budapesta la Primatele dela Strigoniu, pe 
oare însă l’.a aflat la băile dela Balaton. 
Primatele, după cum cetim în foile ungu
resc!, a primit deputațiunea ou deosebită 
amabilitate și a declarat, că „atât ca preot, 
cât și ca patriot aprețiisă pe deplin motivele, 
cari fac necesară ți!) organisarea unui epis
copat gr. cai. unguresc și că va face tot ce-i 
va sta in putință pentru resolvarea cu succes 
a cestiunei* . Tot-odată primatele deolarâ, 
oă nu află nici un impediment biserioeso 
și-și esprimă speranța, că Majestatea și 
guvernul vor afla mijloc pentru resolvarea 
cestiunei fiuanoiare. — Se înțelege de sine, 
oă primatele nici nu putea da un alt răs
puns, după oe el însu-șl este cel mai mare 
protegător al renegatismului, după oum o 
dovedesce acâsta și „Kulturegylet“-uriie 
subvenționate de el.

—o—
Duel. P lele aceste s’a întâmplat în 

Pojun un duel de săbii între redactorul 
foiei „partidei poporale14 „Pressburger Tag- 
blattu, cu numele Ernest Pinder și între 
redactorul 4'aru^uî antisemit „GrensboteJ, 
Ioan Rauschan. Aoest din urmă a fost greu 
rănit la piept. Causa duelului au fost nisce 
polemii iscate ou ocasiunea unei adunări 
poporale în Parndorf, com. Moșon.

Contra duelului. Din Berlin se sorie, 
că în ministerinl de răsboiă german se dis
cută în present asupra formulărei unui pro
iect de lege contra maniei de a duela. 
Duelantii, se dioe, că de aici înoolo vor fi 
ou mult mai aspru pedepsiți, și anume ou 
cel mai greu arest ordinar, er nu ou închi- 
sâre de stat. Pentru luarea acestor măsuri 
este și împăratul însu-șl. Se speră, oă în 
scurt timp proiectul va deveni lege.

—o —
Din Oradea-jnare suntem rugați a pu

blica, oa adaus la „darea de semău a con
certului arangiat de tinerimea română oră- 
dană în 16 (28) Ian. c. următorele: „Au 
incurs ulterior ca suprasolvire pentru con
certul aranjat de tinerimea română oradană 
în a. o. dela institutul de credit „Sătmă- 
reana“ 10 fi., pentru care binefacere pri- 
mâscă onoiatul Institut mulțămitele nostre 
ăldurâse44. — O rade, 29 Iunie 1896. 
George Drimba, ca fost cassar al petrecerei 
aranjate.

— o —
Literare. Direcțiunea oăilor ferate reg. 

ung. publică concurs pentru liferarea de 
cărbuni, făclii de ceră, uleu mineral, uleu 
de in și vitriol, Informații mai de aprope 
se pot căpăta la camera oomeroială din 
Brașov. Term’nul de concurs este 18 Iu
lie n. c.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care 4i- Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu 4iua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la 4b

5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pote procura dîlmc la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresu preparatele lui Moli, 
provedute cu marca de contravenție și subscriere.
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Nou abonament
la

lâOTâ TBAMIWAKH
€ii a luSie flS®6 st. v.

se deselaide nou abonament la 
pare invităm pe toți amieii șl spri
jinitorii fotei raostre.

ÎPretaâ aboraanraenliaSaiih
Pentru Austro-llngaria:

pe un axi ................................. 12 fi..
;pe șese lia.m.1. ................................. 6 fl.
pe trei liană ....... CB fi..

Pentru România și străinătate:
pe nn. arx ....................... 40 franc
pe șese lnnr...................... 20 ,,
pe trei lixnă ...................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postaSe.

Administrațiunea
„Gazetei Tpanss3wanies£:s.

Măcelul dela Mehadica-
Privitor la măcelul dela Meha- 

dica, „Tribuna" primeace din Caran
sebeș următorul raport, scris de un 
țăran:

Comuna Mehadica se află în comita
tul Caraș-Severin, pe teritorul fostului re
giment de grănițerl români numărul 13, și 
este locuită numai de Români. Numărul 
poporațiunii trece peste 2000 de suflete, tot 
bmenl blăjinl, iubitori de ordine, cari nu 
se pote să fi fost provocatori, cum îi pre
santă diarele ungurescl, cari întreg cașul 
l’au presentat fals și tendențios.

Etă cum s’a întâmplat vărsarea de 
sâuge după spusele martorului ocular :

Poporul diu Mehadica a fost îneunos- 
oiințat, oă pe 24 Iunie (Mercur!/ vine în 
sat conducătorul cărților funduare cu ingi
nerii, ca sb măsure pămentn! sătesc. Așa 
s’a lățit vestea, ba unii dintre omeni au 
fost căpătat citațiuni pe cj.iua aceea, ca sb 
se înfățișeze la casa comunală.

S’a adunat lume multă la casa comu
nală, ca sâ vadă ce vor mai vrea inginerii, 
căci mai anul trecut încă a fost o comi- 
siune de acestea îu sat și le-au făout chel- 
tuell. Intr’un timp sosi comisiunea aștep- 
tată, der nu se opri în sat, ci merse mai 
departe. Adunați astfel laolaltă, omenii mai 
sfătuiră câtva, și etă că sosesce între ei 
•homarul satului, și arată părintelui Nicolae 
Coca un contract, oe l’a fost făcut cu pri
marul și ou notarul asupra serviciilor lui. 
Plata homarului s’a scos pană aci din 
arunc, tot câte 10 or. de familie, și acum 
bietul om sb plânge înaintea poporului, că 
el dela cassa comunală n’a primit nici o 
plată și le dovedesce, că primarul i-a mâncat 
glata, că a înșelat și comuna și l-a păgubit 
și pe el.

Primarul era de față; se începe o 
sfadă și o oeartă între primarul și repre
zentanții comunei. Poporul dă echou la 
.acestă sfadă, care devine din ce în ce mai 
mare, der peste cbrtă de cuvinte nu trece.

In urma acestui incident, primarul 
aleargă la pretură și piresoe 16 dmenl, în
tre cari muițl membri ai representanței co
munale. Au sosit apoi 6 gendarml, au luat 
proces verbal cu ei și l-au arestat pe toii!

Mai tarcjiu, se vede, că în 4'Uă urmă- 
tore, seu îu a doua cji, la 26 lume, a venit 
și locotenentul cu o nouă trupă de gendarml 
,și a început de nou a lua la ascultare pe 
omenii închiși pe nedreptul. Ba a sosit și 
pretorul și a început închisitiune.

Poporul năcăjit de acbstă procedură 
s’a strîns ou mic cu mare, și s’au rugat, cu 
•căciulile în mână, de pretorul, ca sâ elibereze 
pe cei deținuți.

Pretorul n’a voit sb stea de vorbă ou 
mulțimea. I-a îndemnat sb mbrgă pe acasă 
și se trimită numai doi delegați aleși din 
sînul lor.

Poporul a ales pe doi dintre cei ares
tați, cari au vorbit cu pretorul, și acesta 
i-a pus pe picior liber.

Omenii, voind sb capete o satisfaoțiă, 
pentru nedreptatea oe li-s’a făout, nu s’au 
îndestulit ou eliberarea celor deținuți, ci 
.au început sb pretindă depunerea din slujbă 

a primarului si strigau, că lor nu le trebue 
mai mult, oi sb le pună altul.

Poporul a rămas astfel în loc și a 
strigat să depună pe defraudantul. La a- 
cesta gendarmii au luat posiție de atao, 
voind să-i împrăștie cu forța. Poporul a ră
mas neclintit.

Locotenentul a comandat „foc 1“ și 
gendarmii an dat foc îu mulțime. Apoi au 
puscat în stânga și în drepta și astfel au 
trântit la pământ vre-o 30 de omeni, 6 
inși au picat morți, 20 răniți de morte. 
Au pușcat și muieri, între cari 3, cari ve
neau dela câmp, și nici nu ajunseră încă 
la locul adunării.

Pănă a<jl, în 29 Iunie, au murit 13 
inși. Intre cei morți sunt trei din familia 
Vădrariu și unul loan Belica. La unii li-au 
frânt pioidrele și manile. Intre cei împuș- 
eațl sunt și trei străjerl comunali.

Vestea despre vărsarea de sânge a 
provocat o mare indignare în tot ținutul. 
Țăranul, de a cărui scrisâre am pomenit, 
dioe : „Amărîțî am ajuns, să ne pusoe, oa 
pe nisce brebețl din gunoib... Am intrat în 
cancelarie la pretoru, care mă cunosce și 
i-am luat revolverul din mână ca să nu îm- 
pusce, și am strigat să fugă, dâr nu m’au 
înțeles*.

•'■) In Maramureș pesta tot se află fântâni 
cu apă sărată, așa că poporul sare nu cumpără, 
ci folosesce slatină.

De fapt prin părțile acestea funcțio
narii au devenit bestiali în anul milenar. 
Tot cu revolverele âmblă.

La 26 1. c. au plecat de aiol 100 de 
ostași la Mehadioa sub conducerea oăpita- 
nului Pusak și alțl oficeri. Ieri a plecat la 
fața looului judele de instrucție Stein J6- 
zsef, ca sb oerceteze. Vom vede ce resul- 
tat va avă și brutalitatea asta.

Din Maramureș.
— 27 Iunie n. 1866.

Congregațiunea oomitatului Maramu
reș și-a ținut adunarea ordinară în 26 Iu
nie n. c. La ordinea cjilei era și proiectul 
pentru punerea sub stăpânirea statului a tu
turor pădurilor comunale și conpossesorale. 
La acest punct a ridicat cuvântul d-1 Dio- 
nisie Vereș, membru al congregațiunei și 
învățător confesional în Apșa de jos. In- 
tr’o vorbire de l/2 oră d-sa a arătat cu 
argumente puternice, câtă daună sufere 
conpo«sesoratele prin aplicarea art. de lege 
31 din an. 1879. A dovedit cu esemple, 
cum conpossesoratele, fiind încărcate cu 
atâtea spese netrebnice, au ajuns acolo, că 
e pusă în pericul averea fundamentală a 
acelora.

Legea pentru j ădurl, cjise vorbitorul, 
ne îndatoresce să solvim spese de supra- 
veghiare și pentru acele păduri pe cari le 
supravegeză numai însuși Dumnedeu, de- 
orece de-acum are s se nasoe igeninul, 
care se Inventeze apăratul cu ajutorul căruia 
să se potă transporta de-acolo lemne pen
tru a-le folosi. Aoestea sunt un capital 
mort, care de sine se nimicesoe sub greu
tatea timpurilor, pentru ca să facă loc al
tuia, a cărui ehiămare e tot numai aceea, 
ca să solvim după el competințele, oe sunt 
aruncate după jugăr catastral.

Sunt conpossesorate, ale căror spese 
pentru supraveghiarea pădurilor, dela pu
nerea în vigore a legei pentru păduri, s’au 
uroat la o sumă așa de însemnată, încât 
s’a ordonat a să vinde o parte însemnată 
a conpossesoratului spre aooperrea spe- 
selor. Nu însbmnă acesta dre, oă atâta vom 
manipula pădurile, pănă le vom pie>de din 
manile nostre.

Aceste se întâmplă acum, sub mani
pulare autonomică, firesce între cadrele 
legei. Ce va fi ore, decă manipularea o 
va lua în mânile sale statul ? Se aduce ca 
argument pentru manipularea de stat îm
prejurarea, că în present conpossesoratele 
nu sunt în stare a solvi regulat plata pă
durarilor, pe când atunci îl va solvi statul, 
er conpossesoratele vor trebui să reîntorcă 
statului plata. Ei bine, oonpossesoratul 
nici atunci nu va avă de unde solvi, în 
lipsa venitelor. Statul va aștepta, deci, 10 
—15 ani, atunci va cj* ce : Conpossesorate! 
Haid’ sb facem soootâla: tu nu-mi poți 
plăti spesele, ce port pentru pădurile 

tale, în lipsa averilor mobile, vom vinde 
deci o parte din pădurile tale, și pe un 
timp 6re-care ârășl suntem în ordine. 
Acâsta se va repeta, să cjicem, tot la un 
deceniu, pănă când oonpossesoratul îșl va 
pierde nu numai pădurile, ci și pământul. 
Le vor cumpăra privați, său însu-șî erarul, 
și bietul popor din Maramureș, deodată se 
va trecji, că nu i-a rămas alta, deoât mu- 
rătorea (slatina)*,  celalalt articul principal 
de ajutorare, lemnele, atâta le vor mani
pula, pănă când le vor pierde; chiar și 
aoum trebue sb cumpere pe bani câștigați 
cu cruntă sudore crengile, cu cari sb-șl 
facă foc înaintea colibei. (Când vorbitorul 
acoentuâ apoi, că nu e mirare, decă popo
rul se turbură și cjice, că de când se a- 
mestecă domnii în trebile nostre economioe 
sărăcim, ajungem la sapă de lemn, s’a ob
servat mișcări între membrii congregațiu
nei, oarl altcum ascultau ou mare aten
țiune pe vorbitor).

Se aduce oa motiv în favorul mani- 
pulărei din partea statului împrejurarea, că 
pădurarii, cari sunt aplicați în present nu 
desfășură destulă aotivitate în cele oficiose, 
că disciplina și controla nu e îndestulitore. 
Dâr eu așa sciu, continuă vorbitorul, că 
conpossesoratele în sensul legei aplică pă
durari ou diplome, așa sciu, oă aceștia 
acolo îșl câștigă diplomele, undeși cei dela 
stat, și dâcă ore-care nu corăspunde chiă- 
mărei sale, pentru acesta conpossesoratele 
nu se pot lua la răspundere, mai ales căci 
acești pădurari stau sub supraveghiarea și 
controla inspectorului reg. și a comitetu
lui administrativ comitatens, er conpos
sesoratele sunt numai nisce mașini pentru 
solvire,

(Vn. urma.)

SCIR1 ULTIME.
Viena, 1 Iulie. In cercurile di

plomatice vieuese se consideră lo
godna regelui Alexandru al Serbiei 
cu principesa Xenia din Montenegro 
ca iminentă.

Bosova, 1 Iulie. Comisiunea în
sărcinată cu esaminarea căușelor ca
tastrofei pe câmpia Chodinka a ter
minat lucrările și a constatat, că 
responsabilitatea nu cade asupra nici 
unui funcționar. In urma acestei ca
tastrofa au perit ca la 6000 de per- 
sbne. Suma fixată spre despăgubire 
se urcă la milibne de ruble.

Petersburg, 1 Iulie. Greva manu
facturierilor, ce luase dimensiuni în- 
grijitdre, a încetat în urma energi
cei intervențiunî a autorităților. Mai 
multe sute de lucrători, au fost espulsați. 
fiarelor li s’a intercjis ori-ce publi- 
cațiuni, făcând mențiune seu alu- 
siune la aceste întâmplări.

Viena, 1 Iulie. Cu ocasiunea pre- 
sentărei lui Kronawetter în Buda
pesta, (Țiarele antisemite amintesc! 
că același Kronawetter, care laudă acțl 
cu atâta entusiasm „liberalitatea11 și „to
leranța ungurescău, a fost acum trei an. 
huiduit de Unguri și gonit din Uugaria, 
Piarele antisemite întrâbă, cu drept 
cuvânt, ce valore pot ave 6re prin
cipiile așa numiților democrațî, decă 
sunt în stare a lăuda 6 națiune, ce 
prigonesce necontenit și sistematic 
pe toți Nemaghiarii.

Constantinopo!, 1 Iulie. Porta 
crede, că prin numirea unui guver- 
nor creștin pentru Creta și prin chiă- 
marea representanților naționali, va 
întâmpina tote reclamațiunile pute
rilor în privința revoltei în Creta și 
e decisă a se împotrivi aspirațiuni- 
lor guvernului grecesc.

Paris, 1 Iulie. In cercurile di
plomației de aci se consideră demi- 
siunea ambasadoiului rus, contele de 
Montebello, ca sigură.

mVE.pSE.
Prefnntul moștenitorului de tron 

Friderie. Larras, primul paharnic al îm
păratului Friderio, care muri numai dilela 
trecute, povesti odată o anecdotă intere
santă cu privire la Friderio. înainte cu 14 
ani, când împăratul era numai moștenitor 
de tron, <Țise într’o cji bucătarului: — De 
seră vom mânoa de oină prefunt și brânză.

Majestate, striga spăriat Larras, pre- 
fuut ? de cină ? -- Fii numai liniștit, cjise 
moștenitorul de tron, eu am și adus pre- 
funtul. Bucătarul văcju cu mirare, oă în- 
tr adevăr numai prefund și brânză este de 
oină. Lucrul s’a întâmplat astfel: Moște
nitorul de tron, Friderio, îmbrăcat în haine 
civile, âmbla pe stradă, când odată văcj.u, 
că soldații, cari tocmai atunci oăpătaserâ 
păne, și îmbiau pe trecători sb cumpere 
prefunt. Friderie agrăi pe un soldat și 
cumpără dela el pânsa, dâr sub oondițiu- 
nea, ca să i-o ducă pânea acasă la soția 
sa. Numai decât plecară ambii, moșteui- 
torul de tron înainte, er soldatul îl urmă
rea cu prefuntul. Așa au ajuns ei pănă în
aintea palatului împărătesc. Soldatul, când 
se văcju aci, începu să-l taiă fierbințeli și 
(jise lui Friderie, pe care încă nu-1 cunos- 
cea: Aci eu nu întru, că doră aci locuesoe 
împăratul. Postul dela portă făcu obicinui
tele salutări lui Friderie. Atunci soldatul, 
ce ducea prefuntul, era pe-aol sb cadă la 
pământ de frică, Soldatul cu mare groză 
se duse în urma lui Friderie mai departe 
și numai când ajunseră înaintea moșteni- 
torei de tron a văciut soldatul, că civilul 
oare a cumpărat dela el prefuntul este 
moștenitorul de tron. Moștenitorul a in
trat vesel în odaia ei și într’un dialect 
berlinez îl dise: Vicki, ț’-am cumpărat un 
prefunt! Soldatul a primit dela Friderio un 
taler și s’a depărtat.

„ALBINA11 institut de credit și de economii-
Conspectul operațiunilor în lunii Ini Iunie 1896.

Intrate:
Numărar cu 1 lume 1896 fl. 13,714.96 
Depuneri spre fructificare . „ 128,243.72 
Cambii răscumpărate. . . „ 139,468.31
Conturi curente . . . . „ 20,710.71
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi....................... „ 7,277.20
împrumuturi pe producte . „ 847.93
Monetă................................. „ 9,393.26

fl. 508.027.07

Comissiunf, cupdne și efeote „ 
Interese și provisiunl . . „

26,009.37
6,638.62
6,498.25Diverse..............................

Rimesse............................. n 2,491.73
Bănci.................................. w 146,733.01

fl. 508,027.07
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 133.724,96
Cambii escomptate . . 135,451.52
Conto curent .................... fl 16,197.31
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... îl 8.655,-
împrumuturi pe producte . îl 2000.-
Monetă ...... a 11,323.11
ComisiunI, cupone și efecte 20,132.85
Interese și provisiunl îl 904.63
Spese și salare.................... n 2,000.64
Diverse.............................. fl 7,011.86
Devise ............................. fl 23,825.-
Rimesse............................. fl 2,147.90
Bănci.................................. M 134,813.58
Numărar în 30 Iunie 1896 n 9,828.71

Brașov, 30 Iunie 1896.
V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.

dirigent. adjunct.
V. Uvegeș m. p.

comptabil.

Literatură.
A eșit de sub pressă și se află de 

venejare la tote librăriile din România Că
lăuze: Viena și împrejurimile ei, descriere 
amănunțită a orașului și împrejurimilor; 
Kalenberg, Leopoldsberg, Klosterneuburg, 
Briihl, Laxemburg, Baden și Voslau, de 
Nebuneli. Cu tarifele trenurilor și a va- 
porelor și desorierea călătoriei pe uscat și 
pe Dunăre dela Budapesta la Viena, cu 
două planuri: unul al orașului Viena în 
mărime de 57-j-63 ct., oelalalt al liniilor 
ferate și tramv. de 20 ot. Prețul dimpreună 
eu planurile lei 2 50. — Pe hârtiă de lux 
3 lei.

*
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Escursiuni pe munții Țerei-Bârsei și i 
ai Făgărașului. Ou titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o oarte forte prețiâsă, scrisă de d-1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In’ acâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde desorierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorioe 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. etc. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să ounoscă, ori chiar să facă escursiuni 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă aoum nu 
avem scrisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-|- o cr. 
porto). De vânzare și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

*
Din „Biblioteca pentru toțiu au apărut 

Nr. 70: Legenda Țiganilor de P. Dulfu, 
o lucrare plină de umor, oare pănă acum 
n’a mai fost tipărită nicăirl. In partea 
primă se află portretul și o scurtă bio- 
grafiă a talentatului și bine cunoscutului 
autor. Apoi tot de d-1 P. Dulfu: Coțofana, 
legendă poporală și Mora dracilor (oântul 
12 din epopea poporală „Isprăvile lui Pă
cală11.) In text mai multe ilustrații originale. 
Se pote procura și dela librăria Oiurcu din 
Brașov â 30 bani (8 cr.) volumul.

CufsuI la bursa din Hiena.
Din 1 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.— 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. cu premii .... 149.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25 
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.45
Renta de aur austr..............................122.75
Losurî din 1860........................... 145.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 956.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 378.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 350.25
Napoleoudorî.................................. 9.511/2
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.621/2
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brasov.
Din 2 Iulie 1896.

Banonote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50 
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45 
Napoleon-d’orl Cump, 9.48 Vând. 9.53 
Galbeni Cump. 5.60 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vând. — .— 
Mărol germane Cump. 58,60 Vând, — 
Lire turoesol Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: E3s% Amp©!

Redactor resoonsabil Bregopim
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rraiurue-beiiuiiz aie iui nou
Veritabile numai, <lecă fiăeare eutiă este prove «Iută eu marea <le 

apărare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sardea lui
Vnrifchîlîl numai decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
VUI lldUIIU IlUIIldl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

A|sa de gură-Salic^l a Im EffîeBL
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză acdstă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

de

I

Trimiterea prineipaiă prin
Farmacistul A. VIOJLIL,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuchlaulien 9
Comande din provincii se efectueză jiilnic prin rambursă poștală.

La deposite sS se ceră anumit preparatele proveețute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 

0-52.
Ed.
Geisberger.

(inserțmm și reclame) 
Suntu a se adresa subscrisei

v

c

admînîstrațiuni. In casts! pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementj 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muHe-orl.

Administr. „Gazeta Trans
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


